
MÁQUINAS

ROLOS EM TANDEM LEVES

SÉRIE ARX

https://www.ammann.com/en/machines/light-equipment/trench-rollers
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ATENUANDO DIFICULDADES

ARX 12-2 | 16-2 | 20-2 ARX 23.1-2 | 26.1-2

ARX 16-2C ARX 23.1-2C | 26.1-2C

Para algumas equipes, serviços em calçadas significam dor de cabeça, mas para operadores de rolos tandem 
Ammann light, esse é um trabalho com outro qualquer. A manobrabilidade destas máquinas compactas sempre foi 
notável. Agora, a última geração é ainda mais fácil de manejar, com ótimo controle e visibilidade e rolos off-set que 
ajudam os operadores a circundar as curvas e a trabalhar com firmeza em caso de obstruções. A Ammann sempre 
lembra do fator mais importante na compactação: atingir a meta no menor número possível de passadas. Os novos 
rolos tandem leves fazem exatamente isso, com um sistema vibratório que oferece um impacto potente e faz um 
trabalho rápido nos materiais mais resistentes.

Peso operacional: 1460 – 1640 kg

Peso máximo: 1610 – 1740 kg

Largura do tambor: 820 – 1000 mm

Modo Offset máx. de trabalho: 48 mm

Motor: Kubota – 15,6 kW 
EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f

Peso operacional: 2260 – 2460 kg

Peso máximo: 2495 – 2655 kg

Largura do tambor: 1000 – 1200 mm

Modo Offset máx. de trabalho: 40 mm

Motor: Kubota – 18,5 kW 
EU Estágio V / U.S. EPA Tier 4f

Peso operacional: 1450 kg

Peso máximo: 1600 kg

Largura do tambor: 900 mm

Largura do pneu: 890 mm

Motor: Kubota – 15,6 kW  
EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f

Peso operacional: 2110 – 2300 kg

Peso máximo: 2310 – 2500 kg

Largura do tambor: 1000 – 1200 mm

Largura do pneu: 961 – 1167 mm

Motor: Kubota – 18,5 kW 
EU Estágio V / U.S. EPA Tier 4f

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO 
ARX 12-2 / 16-2 / 16-2C / 20-2 
Frequência I: 60 Hz 
Frequência II: 70 Hz 
Amplitude I: 0,5 mm 
Amplitude II: 0,5 mm 
Força centrífuga l: 19 – 21 kN 
Força centrífuga II: 22 – 24 kN

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO 
ARX 23.1-2 / 23.1-2C / 26.1-2 / 26.1-2C
Frequência I: 58 Hz 
Frequência II: 66 Hz 
Amplitude I: 0,5 mm 
Amplitude II: 0,5 mm 
Força centrífuga l: 31,4 – 36,6 kN 
Força centrífuga II: 36,9 – 42,8 kN
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ATENUANDO DIFICULDADES
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ARX 23-2 | 26-2 ARX 36-2 | 40-2 | 45-2

ARX 23-2C | 26-2C ARX 40-2C | 45-2C

Peso operacional: 2085 – 2350 kg

Peso máximo: 2285 – 2550 kg

Largura do tambor: 1000 – 1200 mm

Modo Offset máx. de trabalho: 40 mm

Motor: Kubota – 25 kW 
EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f

Kubota – 24.8 kW  
EU Estágio IIIA / EUA EPA Tier 4i 

Peso operacional: 3760 – 4690 kg

Peso máximo: 4050 – 4980 kg

Largura do tambor: 1300 – 1380 mm

 Modo Offset máx. de trabalho: 40 mm

Motor: Kubota – 32.8 kW 
EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f

Kubota – 32.8 kW 
EU Estágio IIIA / EUA EPA Tier 4i

Peso operacional: 2230–2515 kg

Peso máximo: 2425–2285 kg

Largura do tambor: 1000–1200 mm

Largura do pneu: 961–1167 mm

Motor: Kubota - 25 
EUEstágio V / EUA EPA Tier 4f

Kubota - 24.8 kW  
EUEstágio IIIA / EUA EPA Tier 4i

Peso operacional: 4060 – 4320 kg

Peso máximo: 4360 – 4620 kg 

 Largura do tambor: 1300 – 1380 mm

 Largura do pneu: 1275 mm

Motor: Kubota – 32,8 kW 
EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f

Kubota – 32,8 kW 
EU Estágio IIIA / EUA EPA Tier 4i

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO 
ARX 23-2 / 23-2C / 26-2C / 26-2C
Frequência I: 58 Hz 
Frequência II: 66 Hz 
Amplitude I: 0,5 mm 
Amplitude II: 0,5 mm 
Força centrífuga l: 33,4 – 38,8 kN 
Centrifugal força II: 39,9 – 46,5 kN

FORÇAS DE COMPACTAÇÃO 
ARX 36-2 / 40-2 / 40-2C / 45-2 / 45-2C
Frequência I: 41 Hz 
Frequência II: 55 Hz 
Amplitude I: 0,6 mm 
Amplitude II: 0,4 mm 
Força centrífuga I: 39,3 – 45 kN 
Força centrífuga II: 50,7 – 56,4 kN 
Força centrífuga III: 51,9 – 57,6 kN
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Estas máquinas 
são bem sucedidas 
em pequenos 
locais de trabalho 
e são perfeitas 
para empresas de 
aluguel.”

“

4



5

ENCAIXAR E COMEÇAR

APLICAÇÕES
• Pequenos e médios  

canteiros de obra

• Playgrounds

• Caminhos

• Campos de golfe

• Manutenção de estradas

• Trabalhos de reparo no centro da 
cidade

• Estradas urbanas

PRODUTIVIDADE
Alavanca de acionamento 
eletrônico 
O controle avançado de 
acionamento permite partidas 
e paradas suaves durante a 
operação da máquina.

Junta de articulação com 
oscilação  
Excelente manobrabilidade 
e contato constante com a 
superfície são fatores-chave para 
se obter uma compactação de 
alta qualidade.

Sistema de aspersão 
Sistema de filtração multinível 
e tanque de água grande para 
intervalos prolongados entre os 
enchimentos. 

ERGONOMIA
Design da plataforma do 
operador 
Plataforma do operador 
espaçosa com banco do 
motorista confortável.

Controle de operação simples 
e conveniente  
Display com visor claro e 
controle intuitivo da máquina.

Excepcional visibilidade do 
operador 
Perfeita visibilidade ao redor de 
toda a máquina para maximizar 
a segurança no local de 
trabalho.

FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO
Inspeção diária sem 
ferramentas 
Inspeção diária rápida e fácil.

Peças isentas de manutenção 
Redução do tempo necessário 
para a manutenção da máquina 
e prevenção de danos aos 
componentes.

Localização dos pontos de 
serviço 
Pontos de serviço e manutenção 
regular são de acesso rápido e 
fácil.
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AS FERRAMENTAS QUE VOCÊ 
PRECISA PARA O SUCESSO
Os rolos tandem leves articulados Ammann se destacam em uma ampla gama de aplicações. Pesos 
operacionais variados – de 1,5 toneladas a 4,7 toneladas – garantem que a máquina de tamanho 
adequado esteja disponível para atender às necessidades específicas do cliente.

Fácil acesso aos pontos de manutenção 
diária da máquina a partir do solo. O 
compartimento do motor é acessível de 
ambos os lados através do capô.

Os motores altamente eficientes atendem 
aos mais recentes padrões mundiais de 
emissões.

A plataforma montada sobre 
borracha limita a vibração que 
atinge o operador e proporciona 
conforto durante o trabalho.

MOTOR

FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

PLATAFORMA DO 
OPERADOR
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O sistema dobrável de 
proteção contra capotamento 
reduz a altura da máquina e 
facilita o transporte.

Grande tanque de água 
estende os intervalos entre os 
enchimentos.

Compactação vibratória e um 
efeito de amassamento. 

Utiliza botões para ativar sistemas 
vibratórios e de aspersão. Uma 
segunda alavanca de acionamento 
está disponível como opção.

ROPS

SISTEMA VIBRATÓRIO

ALAVANCA DE ACIONAMENTO

A articulação isenta de manutenção 
proporciona amplos ângulos de giro e permite 
comutar entre configurações in-line e off-set.

Excelente combinação de alto rendimento 
e sistema vibratório isento de manutenção 
tornam a máquina mais produtiva e 
econômica.

• ACEforce como opção (linha ARX 2-2 / 4-2)

JUNTA DE ARTICULAÇÃO 
/ OSCILAÇÃO

SISTEMA DE ASPERSÃO

VERSÃO COMBI
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Alavanca de acionamento eletrônico 
Permite partidas e paradas suaves. O controle é 
integrado no sistema como função inteligente. 
Esta solução técnica evita danos desnecessários 
ao asfalto recém-colocado e também ajuda os 
operadores menos experientes a terem sucesso.

Os clientes podem escolher entre dois modos de 
operação:

• Modo soft drive

• Modo hard drive 

TAMBOR OFF-SET 
Um simples ajuste simples para 
o modo off-set permite uma 
operação fácil em torno de 
calçadas e outros obstáculos. 

ARX linha 1-2 + 48 mm

ARX linha 2.1-2 + 40 mm

ARX linha 2-2 + 40 mm

ARX linha 4-2 + 40 mm 

Junta de articulação com oscilação 
A junta de direção central com oscilação 
integrada conecta componentes-chave 
e assegura uma distribuição equilibrada 
do peso da máquina e um contato 
consistente com o solo. 

O ARX 2-2 e 4-2 pode ser rapidamente 
alterado entre configurações in-line e 
off-set para maior flexibilidade. Esta é 
uma ótima característica para frotas de 
aluguel.

Sistema de aspersão 
Capacidades excepcionais do tanque 
de água em todas as linhas estendem 
os intervalos entre os enchimentos. Um 
sistema de filtragem multinível prolonga 
a vida útil do aspersor.

• ARX linha 1-2: 110 litros

• ARX linha 2.1-2: 190 litros

• ARX linha 2-2: 190 litros

• ARX linha 4-2: 340 litros

QUANDO UM CANTEIRO DE 
OBRAS TRAZ UM IMPREVISTO
AS MÁQUINAS SE DESTACAM EM ESPAÇOS APERTADOS E ABERTOS

Os rolos se destacam tanto em locais de trabalho apertados quanto em espaços abertos. Uma 
versão combinada, que utiliza um tambor e pneus, oferece ainda mais flexibilidade.
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“

CAMADAS DE CASCALHO E MISTURA ÚMIDA

CAMADA LIGANTE

CAMADA DE BASE DE ASFALTO

CAMADA DE DESGASTE

APLICAÇÃO 
O tambor dianteiro de um rolo tandem leve da Ammann pode 
ser ajustado off-set para permitir o trabalho em calçadas e outras 
obstruções. A máquina pode facilmente retornar aos ajustes in-line 
para locais de trabalho mais abertos. 

Os rolos Ammann 
proporcionam um 
desempenho de 
compactação líder da 
indústria, em parte 
devido aos sistemas 
vibratórios.”

ACEforce 

• Cobre o espectro da compactação em solo e agregados

• Informações disponíveis incluem a compactação alcançada

• Sistema de controle contínuo de compactação

• O sistema é integrado em display multifuncional

• Pode medir a compactação em qualquer ponto no local

• Sistema de medição absoluta com avaliação da rigidez real 
do material

SISTEMA VIBRATÓRIO
Ampla gama de produção de 
compactação, de 19 kN até 46,5 kN – 
dependendo da classe de tamanho da 
máquina.

VERSÃO COMBI
Os rolos combinados são máquinas únicas que utilizam tanto um 
tambor como pneus, permitindo uma compactação vibratória ou um 
efeito de amassamento. Dois sistemas independentes de aspersão de 
água permitem o uso de diferentes líquidos.
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Excepcional visibilidade para o 
operador 
A estrutura estreita maximiza as 
linhas de visão ao redor de toda a 
máquina, incluindo as bordas, para 
uma ótima visibilidade durante a 
operação e o carregamento. 

SEGURANÇA EM 
PRIMEIRO LUGAR 
• Tampa robusta antivandalismo

• Corrimão em volta do painel de 
instrumentos

• Paredes laterais metálicas na 
plataforma

• Cinto de segurança

• Pontos de transporte bem 
posicionados e seguros

FUNÇÕES AVANÇADAS 
• Função Parada de Emergência

• Modos de carregamento, trabalho, 
transporte

• Freio de estacionamento integrado

• Ajuste automático da velocidade do motor  
(somente modelos Estágio V / Tier 4)

Design da plataforma do operador 
A estação do operador é projetada para 
o conforto, seja qual for a duração do 
turno, com assento ergonômico e uma 
plataforma isolada contra vibrações. A 
localização da plataforma na estrutura 
traseira proporciona uma visibilidade 
excepcional, assim como o assento 
deslizante e fácil de ajustar.

Controle de operação simples e conveniente 
Um painel de controle logicamente organizado 
e intuitivo ajuda os operadores de todos os 
níveis de experiência a controlar a máquina 
com eficiência. Uma alavanca de acionamento 
ergonômica inclui botões que ativam os sistemas 
vibratório e de aspersão. Os dados essenciais 
da máquina são exibidos em um local central, 
facilitando aos operadores o monitoramento dos 
indicadores mais importantes, tais como níveis de 
fluido ou status do pós-tratamento do motor.

PRONTO PARA RODAR
COMEÇAR A TRABALHAR AO CHEGAR

A confortável plataforma do operador inclui um painel de controle intuitivo e de fácil acesso que 
permite uma operação sem esforço. A visibilidade ideal é apreciada durante a operação da máquina - 
e enquanto carrega os rolos para o transporte até o próximo canteiro de obras.
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PAINEL DE CONTROLE 
INTUITIVO 
• Layout claro e lógico

• Interruptores confiáveis e intuitivos

• Visor multifuncional integrado

Os rolos 
Ammann 
proporcionam 
excelente 
visibilidade e 
controle intuitivo 
da máquina.”

“



AMORTECEDOR DE BORRACHA 
Proporciona proteção adicional durante o 
transporte.

RASPADORES DE TAMBOR 
Dois raspadores por tambor é padrão.

12

Inspeção diária sem ferramentas 
Um capô de abertura ampla proporciona 
excelente acesso ao compartimento do 
motor e aos pontos de inspeção diária, 
ao mesmo tempo em que oferece uma 
rápida visão geral dos níveis de fluido. Não 
são necessárias ferramentas para acessar 
os pontos de serviço diários, garantindo 
que a manutenção seja concluída 
rapidamente – reduzindo assim os custos 
de propriedade.

Peças isentas de manutenção 
Componentes para serviço pesado 
prolongam a vida útil da máquina e 
minimizam a necessidade de peças de 
reposição. Muitas peças e componentes, 
incluindo a junta de articulação e 
o sistema vibratório, são isentos de 
manutenção. Isto reduz muito os custos 
de propriedade, eliminando a necessidade 
de peças de reposição e economizando 
tempo gasto na manutenção das 
máquinas.

Localização dos pontos de serviço 
O acesso é facilitado através de um 
capô de abertura ampla e um design 
de máquina otimizado que coloca 
componentes essenciais abaixo do 
compartimento do motor – um local de 
fácil acesso. A manutenção de rotina é 
mais eficiente e conveniente, graças a 
pontos de drenagem acessíveis e pontos 
de teste em componentes hidráulicos.

A produtividade vem em muitas formas com os rolos tandem leves da Ammann. Isso inclui o tempo 
reduzido que sua equipe e técnicos gastam em manutenção e serviço.

CADA MINUTO CONTA
FÁCIL ACESSO IMPULSIONA A PRODUTIVIDADE



13



DESTAQUES
• A versão com tambor full-flush permite o trabalho  

de borda

• Alavanca de acionamento eletrônico com funções 
inteligentes e de segurança integradas

• Junta de articulação e sistema vibratório isentos de 
manutenção

• Ajuste mecânico de rpm

• Duas forças centrífugas e frequências

• Uma amplitude

• Dois raspadores por tambor

• Plataforma suspensa

• Cobertura de proteção antivandalismo

• Excelente visibilidade a partir do assento  
do operador

• Ponto central de elevação da máquina

14

SÉRIE ARX 1-2

LARGURA DO 
TAMBOR

LARGURA DO 
PNEU

ARX 12-2 ARX 16-2 ARX 20-2 ARX 16-2C

820 mm 900 mm 1000 mm 890 mm

• Kubota, EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f

SUCESSO EM ESPAÇOS APERTADOS
A menor linha de rolos tandem articulados proporciona uma 
excepcional capacidade de compactação e manobras. Esta 
classe de máquinas é ideal para pequenas obras de asfalto ou 
reparos no centro das cidades.

A linha de produção é composta pelos seguintes modelos: 
ARX 12-2 / ARX 16-2 / ARX 16-2C / ARX 20-2

Os rolos são excepcionalmente manobráveis devido ao 
seu tamanho e ótimo raio de giro. Eles também podem 
trabalhar de forma nivelada contra obstruções graças a uma 
estrutura projetada de forma única que não se estende além 
da largura do tambor. Este conceito livre de desvios elimina 
a necessidade de compactação suplementar e melhora a 
visibilidade do operador - essencial quando se trabalha em 
espaços apertados.

A característica de força e frequência variadas garantem que 
a máquina possa atender adequadamente às necessidades no 
local de trabalho.



DESTAQUES
• Sem tecnologia DOC e DPF

• As máquinas operam com tambor in-line ou off-set

• Alavanca de acionamento eletrônico com funções 
inteligentes e de segurança integradas

• Dois raspadores por tambor

• Junta de articulação e sistema vibratório isentos  
de manutenção

• Duas forças centrífugas e frequências

• Uma amplitude

• Plataforma suspensa

• Tampa de proteção antivandalismo no painel  
de instrumentos

• Excelente visibilidade a partir do assento  
do operador

• Assento regulável e deslizável

• ACEforce Sistema de compactação inteligente 
disponível como opção
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SÉRIE ARX 2.1-2
UMA SOLUÇÃO PERFEITA PARA FROTAS DE 
ALUGUEL
Os rolos tandem leves da Ammann são alimentados por um novo 
motor Kubota D1703-M-DI que atende ao mais recente estágio 
V/U.S. da UE. Normas de emissão Tier 4f – sem o uso de sistemas 
DPF ou EGR.

Isto atrai os empreiteiros que alugam as máquinas e não estão 
dispostos, ou confortáveis, a manter os sistemas. Os proprietários 
de frotas de aluguel também apreciam a reduzida manutenção, 
comerciabilidade e valor de revenda de um produto sem DPF.

Os rolos apresentam uma junta de articulação que permite o 
ajuste rápido do tambor da configuração in-line para configuração 
off-set, o que é útil quando se trabalha próximo a obstruções. 
Quando a máquina está em off-set, os operadores só precisam 
observar um tambor, sabendo que o segundo estará a uma 
distância segura do obstáculo. A linha de produção é composta 
pelos seguintes modelos:  
ARX 23.1-2 / ARX 23.1-2C / ARX 26.1-2 / ARX 26.1-2C

LARGURA DO 
TAMBOR

LARGURA DO 
PNEU

ARX 23.1-2 ARX 26.1-2 ARX 23.1-2C ARX 26.1-2C

1000 mm 1200 mm 961 mm 1167 mm

• Kubota, EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f
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DESTAQUES
• As máquinas operam com tambor in-line ou off-set

• Tecnologia DOC e DPF (Versão Estágio V)

• Alavanca de acionamento eletrônico com funções 
inteligentes e de segurança integradas

• Dois raspadores por tambor

• Junta de articulação e sistema vibratório isentos  
de manutenção

• Duas forças centrífugas e frequências

• Uma amplitude

• Plataforma suspensa

• Tampa de proteção antivandalismo no painel  
de instrumentos

• Excelente visibilidade a partir do assento  
do operador

• Assento regulável e deslizável

• ACEforce Sistema de compactação inteligente 
disponível como opção
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SÉRIE ARX 2-2
TRABALHANDO EM TORNO DE OBSTRUÇÕES
Os rolos tandem leves da Ammann utilizam uma nova junta 
de articulação que permite o ajuste rápido do tambor da 
configuração in-line para a configuração off-set, o que é 
útil quando se trabalha próximo a obstruções. Quando a 
máquina está em off-set, os operadores precisam observar 
apenas um tambor, sabendo que o segundo estará a uma 
distância segura do obstáculo. O ajuste do tambor in-line 
está disponível quando é hora de produtividade em espaços 
abertos. Todas estas características fazem com que as 
máquinas sejam ideais para empresas de aluguel.

A linha de produção é composta pelos seguintes modelos:  
ARX 23-2 / ARX 23-2C / ARX 26-2 / ARX 26-2C 

Uma estação de operação redesenhada inclui um painel de 
controle confiável com controle intuitivo da máquina. O assento 
do operador proporciona uma visibilidade excepcional de todos 
os cantos da máquina. O inovador display multifuncional da 
máquina, padrão em todos os rolos tandem leves Ammann, 
proporciona ao operador uma visão completa de todas as 
informações essenciais - incluindo parâmetros operacionais, 
níveis de fluido, temperaturas e pressão de óleo. 

LARGURA DO 
TAMBOR

LARGURA DO 
PNEU

ARX 23-2 ARX 26-2 ARX 23-2C ARX 26-2C

1000 mm 1200 mm 961 mm 1167 mm

• Kubota, EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f

• Kubota, EU Estágio IIIA /EUA EPA Tier 4i
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DESTAQUES
• A classe de peso atende a uma ampla gama de locais 

de trabalho

• As máquinas operam com tambor in-line ou off-set

• Tecnologia DOC e DPF (Versão Estágio V)

• Alavanca de acionamento eletrônico com funções 
integradas inteligentes e de segurança

• Dois raspadores por tambor

• Junta de articulação e sistema vibratório isentos  
de manutenção

• Sistema vibratório de dois estágios 

• Três diferentes configurações de produção  
de compactação

• Plataforma suspensa

• Tampa de proteção antivandalismo no  
painel de instrumentos

• Excelente visibilidade a partir do assento  
do operador

• Assento regulável e deslizável

• ACEforce Sistema de compactação inteligente 
disponível como opção

LARGURA DO 
PNEU

ARX 40-2C ARX 45-2C

1275 mm 1275 mm

PRODUÇÃO VARIADA DE COMPACTAÇÃO
Às vezes é necessária uma versão mais pesada de um 
compactador leve. Estas máquinas podem ser usadas em uma 
ampla gama de locais de trabalho, onde a compactação e o fácil 
transporte das máquinas são necessários.

A linha ARX 4 atende a todos os desafios do canteiro de obras 
e do transporte. Os compactadores utilizam as características 
únicas que são comuns em toda a linha rolos tandem leves 
articulados Ammann. 

A linha de produção é composta pelos seguintes modelos: 
ARX 36-2 / ARX 40-2 / ARX 40-2C / ARX 45-2 / ARX 45-2C

Precisa de ajustes vibratórios mais variados? Nesse caso, estes 
compactadores são a solução. Eles utilizam um avançado 
sistema vibratório de dois estágios que permite mudanças na 
direção de rotação. Isto é combinado com três diferentes ajustes 
de frequência vibratória, ajudando as máquinas a fornecer 
qualquer produção de compactação necessária e tornando-as 
ferramentas de compactação versáteis e eficazes.

• Kubota, EU Estágio V / EUA EPA Tier 4f

• Kubota, EU Estágio IIIA /EUA EPA Tier 4i

SÉRIE ARX 4-2

LARGURA DO 
TAMBOR

ARX 36-2 ARX 40-2 ARX 45-2

1300 mm 1300 mm 1380 mm
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OPÇÕES UE Estágio V / EUA EPA Tier 4 Final Etapa IIIA da UE  
/ EUA EPA Tier 4 provisório

ARX 1-2 ARX 2.1-2 ARX 2-2 ARX 4-2 ARX 2-2 ARX 4-2

Documentação adicional impressa √ √ √ √ √ √

Luzes adicionais LED 360° √ √ √ √ √ √

Luzes adicionais para ROPS/FOPS com farol N / A √ √ √ √ √

Luzes adicionais para teto rígido √ √ √ √ √ N / A

Luzes adicionais para teto rígido com farol √ √ √ √ √ N / A

Luzes adicionais para ROPS/FOPS N / A √ √ √ √ √

Luzes adicionais com farol 360° LED √ √ √ √ √ √

Espelho adicional √ √ √ √ √ √

Controle de Tração ATC-Ammann Padrão √ √ √ √ √

Alarme de marcha a ré √ √ √ √ √ √

Cobertura de lona montada no ROPS √ √ √ √ √ √

Conformidade UE √ √ √ √ √ √

Homologação italy (somente placa) √ √ √ √ N / A N / A

Ponto de elevação central Padrão √ √ N / A √ N / A

Certificado de origem √ √ √ √ √ √

Esquema de cores do cliente √ √ √ √ √ √

Sistema de medição de compactação ACEforce N / A √ √ √ √ √

Alavanca de acionamento adicional – esquerda √ √ √ √ √ √

Tambores duplos In-Line (não é possível a versão C) √ √ √ √ √ √

Cortador de arestas 45° (Frente direita) N / A √ √ √ √ √

Cortador de arestas 45° (Frente esquerda) √ N / A N / A N / A N / A N / A

Moldura ROPS √ √ √ √ √ √

Moldura ROPS/FOPS N / A √ √ √ √ √

Teto rígido montado em ROPS √ √ √ √ √ √

Hard driving √ √ √ √ √ √

Opções de assento – aquecimento do assento √ √ √ √ √ √

Óleo hidráulico biodegradável √ √ √ √ √ √

Termômetro infravermelho √ √ √ √ √ √

Preparação para embarque marítimo √ √ √ √ √ √

Suporte da placa de licença √ √ √ √ √ √

Luzes de estrada √ √ √ √ √ √

Luzes de estrada incl. indicadores de direção √ √ √ √ √ √

Raspadores combi inclináveis (somente versão C) √ √ √ √ √ √

Raspadores de tambor duplo inclináveis  
(não é possível a versão C)

√ √ √ √ √ √

Cinto de segurança 3” √ √ √ √ √ √

Apoios opcionais para os braços √ √ √ √ √ √

Kit de manutenção 50h √ √ √ √ √ √

Kit de manutenção 500h √ √ √ √ √ √

Kit de manutenção 1000h √ √ N / A N / A N / A N / A

ServiceLink para telemática (3 anos) √ √ √ √ √ √

Unidade de rastreamento do sistema telemático √ √ √ √ √ √

Trackunit de sistema telemático com imobilizador √ √ √ √ √ √

Jogo de ferramentas √ √ √ √ √ √

Teclado telemática Trackunit √ √ √ √ √ √

Farol de advertência ROPS LED (Reino Unido) √ √ √ √ √ √

Farol de advertência para o teto LED √ √ √ √ √ √

Farol de advertência para o LED do teto rígido √ √ √ √ √ √

Farol de advertência para ROPS LED √ √ √ √ √ √

Farol de advertência LED verde √ √ √ √ √ √

Farol de advertência ROPS/FOPS LED N / A √ √ √ √ √

Farol de advertência com suporte √ N / A N / A N / A N / A N / A

Alerta para freio √ N / A N / A N / A N / A N / A

Fechadura do tanque de água √ √ √ √ √ √



APPLE STORE

ANDROID STORE

SERVIÇO

Não importa onde você esteja, as peças e técnicos treinados 
da Ammann estão nas proximidades. Os distribuidores da 
Ammann fornecem técnicos de manutenção bem treinados que 
podem ajudá-lo, seja numa emergência ou num momento de 
manutenção preventiva. A vasta rede da Ammann garante que 
haja um técnico nas proximidades que entenda o seu idioma 
e suas necessidades técnicas. A disponibilidade de peças e a 
facilidade de encomendá-las sempre são prioridades da Ammann.

UMA REDE DE SUPORTE PARA ATENDÊ-LO

VÍDEOS DE SERVIÇO
Às vezes, um vídeo conta melhor 
uma história. É por isso que você 
vai encontrar uma variedade de 
vídeos de serviço que guiam você  
através dos processos de serviços 
e de manutenção.

CÓDIGO QR
Muitos kits de manutenção 
apresentam códigos QR 
que levam a vídeos com 
demonstrações úteis que 
guiam você ou o seu técnico 
durante o processo. Os vídeos 
contam a história sem diálogo 
para que clientes em qualquer 
parte do mundo possam 
entender.

APLICATIVO DE SERVIÇO
O aplicativo de serviço para 
máquinas Ammann impressiona 
operadores de máquinas que 
já estão se beneficiando das 
vantagens da aplicação gratuita.  
O aplicativo, de fácil utilização, 
fornece aos operadores de 
máquinas que trabalham 
no canteiro de obras acesso 
rápido e sem complicações à 
documentação da máquina.
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AMMANN SERVICELINK

Gerencie seu equipamento – a qualquer hora, em qualquer lugar – com o Ammann ServiceLink. Este abrangente 
sistema de frota fornece dados fundamentais para equipamentos de compactação leve, máquinas de compactação 
pesada e pavimentadoras de asfalto. Você pode escolher quais máquinas rastrear.

DESTAQUES
• Fácil de gerenciar

• Equipamento leve não requer bateria de máquina

• Ótimo para frotas de aluguel

• Rastreamento por GPS para informações de localização, eficiência e  
produtividade de um canteiro de obras

• Telemática total da máquina para avaliar o uso da máquina,  
queima de combustível e tempo ocioso

• Documentação de máquina para ajudar a analisar e melhorar processos

• Fácil gerenciamento de intervalos de manutenção e  
planejamento de manutenção

• O Ammann ServiceLink utiliza uma telemática que 
fornece os locais das máquinas, as horas de uso e outras 
informações essenciais. Você terá acesso a dados que 
manterão suas máquinas em funcionamento e as tornarão 
mais produtivas também.

• O Ammann ServiceLink facilita o planejamento e o 
agendamento da manutenção que protege sua frota.

SERVICELINK
A SOLUÇÃO DE GESTÃO DE FROTA DIGITAL
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TEMAS FUNDAMENTAIS DE ENSINO CONECTAM  
TODOS OS ESFORÇOS, NÃO IMPORTA ONDE 
ELES OCORRAM

Um bom equilíbrio. O treinamento frequentemente combina um 
ambiente de sala de aula tradicional com experiência prática. Os 
especialistas em aplicação da Ammann também podem oferecer 
instrução no seu canteiro de obras.

O treinamento inclui normalmente estudantes de outras 
empresas do setor. Os participantes dizem que as conversas com 
seus colegas e a aprender sobre como superar os desafios é um 
outro benefício chave.

Aprenda no seu idioma. As aulas são dadas em vários idiomas, 
garantindo que sua equipe entenda os principais termos e aulas 
e faça o máximo com o seu investimento no treinamento.

TREINAMENTO EM TODO O MUNDO
Os especialistas em produto e aplicação da Ammann 
estão prontos para dar a você o treinamento de que 
você precisa, não importa onde você esteja. A natureza 
global da Ammann garante que um especialista esteja 
sempre perto de você, pronto para dar instruções que 
vão desde o nível básico a informações específicas 
relevantes da sua área geográfica. O treinamento 
pode ser realizado nas instalações da Ammann, na sua 
empresa ou mesmo em um canteiro de obras.

TREINAMENTO

Se o treinamento de serviço de manutenção 
de máquinas da Ammann fosse resumido em 
uma única palavra, ela poderia muito bem ser 
"abrangente". O treinamento inclui vários níveis 
e módulos de conhecimento para beneficiar todos 
os níveis de habilidade.

MELHORE SEU DESEMPENHO
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PEÇAS SOBRESSALENTES

KITS DE DESGASTE
Algumas máquinas manipulam materiais abrasivos em 
aplicações mais exigentes. Embora o desgaste seja inevitável, 
o tempo de inatividade pode ser limitado. Os kits de desgaste 
fazem a substituição eficiente e de baixo custo dessas peças. 
Todas as peças necessárias – grandes e pequenas – estão em 
uma única caixa para permanecer organizadas e eficientes e 
para garantir que as máquinas voltem rapidamente a funcionar.

KITS DE MANUTENÇÃO 
A manutenção preventiva é fundamental para a operação 
eficiente e vida útil das máquinas. Quanto mais fácil for 
a manutenção, mais provável que ela seja concluída. Os kits 
de manutenção simplificam a manutenção. As peças associadas 
com um processo de manutenção específico estão em uma 
única caixa com um número único de peça.

KITS DE EMERGÊNCIA
Os kits de emergência previnem que pequenas frustrações 
se tornem problemas maiores porque podem bloquear uma 
máquina e até mesmo um canteiro de obras. Estes kits incluem 
peças, tais como interruptores, fusíveis e bobinas de válvulas 
que são simples e rápidos de mudar, mas podem causar 
problemas significativos se não funcionarem corretamente.  
Os kits se encaixam perfeitamente no porta-malas ou 
carroceria de um veículo para que estejam à disposição 
quando necessário. Um membro da equipe com um pouco de 
conhecimento técnico pode lidar com esta tarefa no canteiro 
de obras. Estes reparos levam 2 horas ou menos.

FOLHETO COM TODOS OS KITS
Nós temos uma perspectiva para todos os kits, e seus números 
de peças estão disponíveis para você. Basta entrar em contato 
com seu consultor de peças e pedir uma cópia digital ou 
impressa para você.

Você só pode ganhar dinheiro quando o equipamento 
está funcionando. É por isso que a Ammann faz 
todo o possível para garantir que você tenha as 
peças onde e quando precisar delas. Esses esforços 
incluem a solicitação fácil online para evitar confusão 
e ativar o acompanhamento e logística eficiente 
e a disponibilidade para ajudar as peças a chegarem 
até você rapidamente.
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Dados de materiais e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 
MPB-1438-05-P2 | © Ammann Group

Para mais informações sobre  
produtos e serviços, visite: 
www.ammann.com


